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O ddajem y do rąk  Czytelników drugi tom wydaw nictw a In s ty tu tu  
N auk Politycznych i D ziennikarstw a U niw ersytetu  Śląskiego w K ato
wicach „Studia Politicae U niversita tis S ilesiensis”. N iem al w szystkie 
opracow ania zam ieszczone w niniejszym  zbiorze są  au to rstw a praco
wników i doktorantów  naszego In sty tu tu . Ze względu na podjęte te 
m aty zostały one pomieszczone w trzech grupach tematycznych: myśli 
politycznej, system ów  politycznych i stosunków  międzynarodowych. 
Specyfiką tego rodzaju publikacji jest zarówno duże zróżnicowanie te 
matów, jak  rów nież zauw ażalna niespójność metodologiczna i m ery 
toryczna. Poszczególne opracow ania zaw ierają  indyw idualne przem y
ślenia ich autorów  w omawianych kw estiach. W przem yślenia te  re 
daktorzy tom u s ta ra li się zbytnio nie ingerować. Wybór tem atów  p re 
zentow anych w zbiorze został podyktow any zain teresow an iam i b a 
daw czym i poszczegó lnych  au torów .

O graniczone ram y  objętościowe przew idyw ane dla tego rodzaju  
publikacji sp raw iają , że prezentow any zbiór tylko w części je s t od
zw ierciedleniem  zainteresow ań badawczych i s tan u  badań  prow adzo
nych przez pracowników naszego In s ty tu tu . Naukowcy podejmujący 
kolejne tem aty  badawcze zap rezen tu ją  efekty swoich prac w n as tęp 
nych tom ach naszego periodyku. Chcemy bowiem, by nasza seria  wy
daw nicza charakteryzow ała się rozległym profilem badawczym, a na 
łam ach jej tomów podejmowane były tem aty  z zakresu szeroko rozu
m ianej p rob lem atyk i politologicznej. Pozwoli to na realizację głów
nego celu, jakim  jest prezentow anie dorobku naukowego pracowników 
i doktorantów  Insty tu tu  N auk Politycznych i D ziennikarstw a U niw er
sytetu Śląskiego w każdej z uprawianych przez nich dyscyplin szczegó
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łowych politologii: teo rii polityki, system ów  politycznych, po lityki 
społecznej, dok tryn  i m yśli politycznej, system ów  politycznych, ko
m unikow ania społecznego i public relations oraz stosunków  m iędzy
narodowych. Przew idujem y też publikow anie tomów m onotem atycz
nych, poświęconych w ybranym  zagadnieniom  współczesnej polityki 
m iędzynarodow ej, krajow ej i regionalnej.

M imo że zdecydow ana w iększość op racow ań  zam ieszczonych  
w cyklu „Studia Politicae U niversitatis Silesiensis” jest au torstw a p ra 
cowników naszego In sty tu tu , nie chcemy ograniczać grona piszących 
tylko do nauczycieli akadem ickich i doktorantów  ze środowiska U n i
w ersytetu Śląskiego. Chcemy, aby na jego łam ach prezentow ali wyniki 
swoich badań  i zabierali głos w dyskusjach politolodzy z całej Polski, 
a także z zagranicy. Wydaje się, że pierwszy tom naszego cyklu je st do
brym tego przykładem . Dziękujemy za jego życzliwe przyjęcie i zap ra
szam y do współpracy w przygotow aniu kolejnych tomów periodyku.
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